DATUM:

24 maart 2020

ONDERWERP:

Verandering nieuwbouw Amsterdam

Beste ouders
VierTaal en Kentalis willen samen een nieuw, gezamenlijk Expertisecentrum Onderwijs –
Zorg realiseren voor onze leerlingen en cliënten. We zijn al geruime tijd bezig met de
voorbereidingen hiervan. Helaas is onlangs duidelijk geworden, dat er op korte termijn
geen passende locatie voor de nieuwbouw van dit expertisecentrum beschikbaar is in
Amsterdam.
Locatie Jan Tooropstraat
Aanvankelijk wilden wij bouwen aan de Jan Tooropstraat, waar al een locatie van Kentalis
en VierTaal is gevestigd. Deze plek is niet langer geschikt, omdat de gemeente nieuw
beleid heeft: Amsterdam Autoluw. Dit betekent dat Nieuw-West een autoluwe wijk zal
worden. Omdat onze leerlingen vaak met een taxibusje komen, is het samen huisvesten
van zeven scholen in nieuwbouw op deze locatie, door de forse toename van het
busverkeer, in strijd met dit nieuwe beleid.

Alternatieve locatie
Omdat nieuwbouw aan de Jan Tooropstraat niet meer mogelijk is, heeft de gemeente
intensief gezocht naar een alternatieve locatie voor het expertisecentrum. Deze is in de
herfst van vorig jaar aan ons gepresenteerd. De mogelijkheden en knelpunten van deze
locatie zijn zorgvuldig bestudeerd door VierTaal en Kentalis. Naar aanleiding hiervan
hebben de organisaties helaas aan de wethouder Onderwijs moeten laten weten dat zij
niet akkoord kunnen gaan met deze voorgestelde locatie.

Vervolgstappen
Dit betekent dat we ons nu moeten beraden op de te zetten vervolgstappen. Dit gebeurt in
nauw overleg met de afdeling Onderwijs van de gemeente. Binnenkort hebben we als
besturen weer overleg met de wethouder.
Gezien de vertraging die de nieuwbouw oploopt, zullen we per gebouw bekijken welke
maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de leer- en behandelomgeving voor de
leerlingen te waarborgen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Raad van bestuur VierTaal en Kentalis

VIERTAAL - OPENBAAR (VOORTGEZET) ONDERWIJS CLUSTER 2 - WWW.VIERTAAL.NL

